CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea listelor cu informaţii de interes public ce
se comunică din oficiu, precum şi a informaţiilor exceptate
de la accesul liber al cetăţenilor
Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară
din data de 31 martie 2011,
Având în vedere:
- expunerea de motive a d-lui Primar;
- referatul Direcţiei de Administraţie Publică Locală;
- raportul Comisiei juridice şi de disciplină;
- prevederile art. 5, lit. ,,g” şi ,,h” coroborat cu art. 12 – 14 din Legea nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 36, alin. 9 coroborat cu 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă lista documentelor de interes public ce se comunică din oficiu,
potrivit art. 5, lit. ,,g” din Legea nr. 544/2001 cu modificările şi completările
ulterioare, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate
ce se comunică din oficiu, potrivit art. 5, lit. ,,h” din Legea nr. 544/2001 cu
modificările şi completările ulterioare, conform Anexei 2 care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă lista documentelor exceptate de la accesul liber al cetăţenilor,
conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea
H.C.L. nr. 31 din 31.08.2004.
Art. 5 – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul
Primăriei Municipiului Slobozia, precum şi pe site-ul www.sloboziail.ro.
Art. 6 – Serviciul informatică, relaţii cu publicul, precum şi Direcţia administraţie

publică locală, prin Compartimentul relaţii cu mass-media vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Răileanu Ionuţ

Contrasemnează
S E C R E T A R,
Costea Agripina–Gabriela

ANEXA 1 la H.C.L. NR. 33/31 - III - 2011

Lista cuprinzând documentele de interes public potrivit Legii nr.544/2001



























Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Slobozia
Minutele şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Slobozia
Dispoziţiile cu carater normativ emise de Primarul Municipiului Slobozia
Declaraţiile de avere şi interese ale consilierilor locali şi funcţionarilor publici
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei Primăriei
municipiului şi Consiliului local al Municipiului Slobozia cât şi componenţa nominală a
Consiliului Local Slobozia, inclusiv apartenenţa politică.
Informări întocmite de Primarul Municipiului Slobozia privind starea economică şi
socială a municipiului.
Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii municipali precum şi de
către viceprimari.
Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local.
Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica
sancţiuni.
Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi aplica sancţiuni în
domeniile de activitate.
Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, prcum şi cu privire la
închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit.
Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planuri urbanistice de detaliu,
planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu mobilier stradal şi
construcţii provizorii.
Lista certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire eliberate.
Lista contractelor de concesiune a bunurilor aflate în proprietatea privată a municipiului.
Activităţile şi locurile în care se poate presta muncă în folosul obştesc, precum şi
prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social.
Organizarea concursurilor pentru locurile vacante.
Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform hotărârilor
Consiliului Local.
Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate, înfrăţirea
cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale, informaţii despre
oportunităţi de finanţare, despre cum se obţine finanţare de le Uniunea Europeană şi de la
alţi finanţatori, proceduri specifice de angajare şi de derulare a programelor de asistenţă
pentru pre-aderare; informaţii referitoare la Uniunea Europeană, despre impactul aderării
pentru noile state membre ale Uniunii Europene.
Listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor.
Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în
repartizarea locuinţelor.
Informaţii publice privind concesionarea serviciilor publice.
Reglementările locale privind transportul de persoane în regim de TAXI.







Lista operatorilor de transport taxi şi a taximetriştilor independenţi autorizaţi.
Lista autovehiculelor taxi autorizate.
Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul municipiului.
Relaţii cu O.N.G.-urile.
Informaţii despre programele cu finanţare externă, relaţii cu IMM-urile.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează,
Răileanu Ionuţ
Costea

SECRETAR
Agripina-Gabriela

ANEXA 2 la H.C.L. NR. 33/31 - III - 2011
Lista cuprinzând documentele produse şi/sau gestionate potrivit
Legii nr.544/2001

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Municipiului Slobozia

Dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Slobozia

Autorizaţii taxi

Adeverinţe

Avize

Acorduri

Autorizaţii de demolare/construire

Certificat de producător agricol

Certificat de atestare fiscală

Contracte de închiriere

Contracte de concesiune

Contracte privind achiziţiile publice

Documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri –
aflate în proprietatea Municipiului Slobozia

Documente privind inventarul imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în
proprietatea Municipiului Slobozia

Documente privind proiectele de finanţare ale investiţiilor publice

Rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri ale Consiliului Local Slobozia

Documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism: PUG, PUZ, PUD,
planuri de amenajare

Regulamente locale

Certificate de urbanism

Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor

Raportări statistice, evidenţe pe categorii de probleme

State de funcţii

State de personal

Contracte de muncă

Dosare de personal

Dosare profesionale

Carnete de muncă










Plan de protecţie civilă
Plan de apărare împotriva dezastrelor
Plan cu principalele activităţi de protecţie civilă
Planul pregătirii de protecţie civilă
Plan de organizare de protecţie civilă
Registre evidenţă documente
Procese-verbale de constatare a contravenţiilor
Cereri de chemare în judecată, întâmpinări

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Răileanu Ionuţ
Costea

SECRETAR,
Agripina-Gabriela

ANEXA 3 la H.C.L. NR. 33/ 31 - III - 2011
Lista documentelor care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor


















Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă face parte
din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele
economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate,
potrivit legii.
Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora
aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială , precum şi principiului
concurenţei loiale, potrivit legii.
Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se
periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol
viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în
curs de desfăşurare.
Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere
asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate
în proces.
Datele cuprinse în contractele de asistenţă juridică, potrivit legii.
Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind
componenţa familiei şi veniturile acesteia, conform H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat.
Informaţiile furnizate şi primite de beneficiarii de servicii sociale, cu excepţia situaţiilor
expres prevăzute de O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, când informaţiile confidenţiale pot fi dezvăluite fără acordul
beneficiarilor.
Informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Dosarele de audit public intern, conform prevederilor Ordinului M.F.P. nr. 38/2003
pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern,
cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Răileanu Ionuţ

SECRETAR,
Agripina-Gabriela Costea

JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
prin care se aprobă lista documentelor de interes public
care se pot pune la dispoziţia persoanelor interesate
Consiliul Local al municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul compartimentului de informatică, relaţii cu publicul şi mass-media;
- Raportul Comisiei juridice şi de disciplină;
- Prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
În temeiul art. 46 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă lista documentelor de interes public prevăzute în Anexa 1 care pot
fi puse la dispoziţia persoanelor, altele decât cele transmise din oficiu, conform Legii
544/2001, art. 5 lit. ,,g”.
Art. 2 – Se aprobă lista documentelor prevăzute în Anexa 2 care se exceptează de la
accesul liber la informaţie al persoanelor.
Art. 3 – Primarul municipiului Slobozia va desemna personalul din cadrul fiecărui
compartiment care va transmite, sub semnătură, datele solicitate de către
compartimentul care are atribuţiuni conform Legii 544/2001.
Art. 4 – Conform art. 9 alin. 1 din Legea 544/2001 se stabilesc următoarele tarife
pentru costul serviciilor de copiere:
- 0,03 Euro/coală A4
- 0,05 Euro/coală A3
Art. 5 – Compartimentul informatică, relaţii cu publicul şi mass-media va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gabriela Petre

Nr. 31
din 31 - 08 2004

Contrasemnează
S E C R E T A R,
Simona Dumitrache

ANEXA 1
la Hotarârea nr. 31 / 2004

Lista cuprinzând documentele de interes public, produse şi/sau gestionate, altele
decât cele puse la dispoziţie, din oficiu, potrivit legii nr.544/2001























Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al municipiului Slobozia
Dispoziţiile cu carater normativ emise de Primarul Municipiului Slobozia
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei
Primăriei municipiului şi Consiliului local al Municipiului Slobozia cât şi
componenţa nominală a Consiliului Local Slobozia, inclusiv apartenenţa
politică.
Informări întocmite de Primarul Municipiului Slobozia privind starea
economică şi socială a municipiului precum şi informări asupra modului de
aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local.
Rapoartele anuale de activitate întocmite de către consilierii municipali precum
şi de către viceprimari.
Bugetul local, bilanţul contabil, contul de execuţie al bugetului local.
Ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilanul municipiului,
precum şi terenurile cu destinaţie forestieră aflate pe raza municipiului.
Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi
aplica sancţiuni.
Lista împuterniciţilor primarului care pot constata contravenţii şi aplica
sancţiuni în domeniile de activitate.
Lista proceselor verbale de constatare a contravenţiilor.
Documente privind repartizarea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă, prcum şi cu
privire la închirierea ori concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de
locuit.
Propuneri, de la cetăţeni, modalităţi de contestare, în situaţia în care persoana
se consideră vătămată în privinţa dreptului la acces la informaţiile de interes
public solicitate.
Planuri urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planuri urbanistice de
detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie şi amplasamentele cu
mobilier stradal şi construcţii provizorii.
Lista certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire eliberate,
certificate de notare în Cartea Funciară, certificate de nomenclatură stradală,
avizele de schimbare de destinaţie.
Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă: numărul naşterilor,
căsătoriilor, deceselor şi alte asemenea.




























Evidenţa dosarelor de tutelă, curatelă, asistenţa bolnavilor psihici şi periculoşi,
asistenţa socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de
înstrăinare, înscopul întreţinerii şi îngrijirii sale.
Dosare ale compartimentului juridic.
Activităţile şi locurile în care se poate presta muncă în folosul obştesc, precum
şi prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor de ajutor social.
Listele cu ofertele câştigătoare pentru achiziţiile publice, servicii şi lucrări în
conformitate cu Legea nr. 212/2002; documentaţiile tehnice de execuţie pentru
lucrările de investiţii.
Organizarea concursurilor pentru locurile vacante.
Informaţii privind nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite conform
hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care
beneficiază de facilităţile fiscale, precum şi informaţii care privesc aplicarea
oricăror alte dispoziţii ale O.G.36/2002, privind impozitele şi taxele locale,
republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Relaţii de colaborare sau parteneriat cu autorităţi publice din ţară şi străinătate,
înfrăţirea cu alte comunităţi din străinătate, programe ale unor vizite bilaterale,
informaţii despre oportunităţi de finanţare, despre cum se obţine finanţare de le
Uniunea Europeană şi de la alţi finanţatori, proceduri specifice de angajare şi
de derulare a programelor de asistenţă pentru pre-aderare; informaţii referitoare
la Uniunea Europeană, despre impactul aderării pentru noile state membre ale
Uniunii Europene.
Lista apartamentelor proprietate de stat.
Lista cererilor de locuinţe.
Listele cu ordinea de prioritate privind repartizarea locuinţelor.
Anchetele sociale efectuate în vederea repartizării locuinţelor.
Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de
locuinţe şi în repartizarea locuinţelor.
Cunatumul chiriilor pentru locuinţele închiriate şi modul de calcul al acestora.
Date şi documente privind concesionarea serviciilor publice de alimentare cu
apă, canalizare şi energie termică.
Date şi documente privind concesionarea serviciului public de salubrizare a
municipiului Slobozia.
Date şi documente privind concesionarea serviciului regulat de transport public
local de călători în municipiul Slobozia.
Reglementările locale privind transportul de persoane în regim de TAXI.
Lista operatorilor de transport taxi şi a taximetriştilor independenţi autorizaţi.
Lista autovehiculelor taxi autorizate.
Date şi documente privind iluminatul public în municipiul Slobozia.
Documente privind achiziţionarea de lucrări publice, servicii sau produse.
Date şi documente privind semnalizarea rutieră în municipiul Slobozia.






Lista certficatelor de producător eliberate.
Informaţii privind activitatea cultural-sportivă desfăşurată pe teritoriul
municipiului.
Relaţii cu O.N.G.-urile.
Informaţii despre programele cu finanţare externă, relaţii cu IMM-urile.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gabriela Petre

Contrasemnează
SECRETAR,
Simona Dumitrache

ANEXA 2
la Hotarârea nr. 31/ 2004
Lista documentelor care se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor












Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă
face parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii.
Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc
interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria
informaţiilor clasificate, potrivit legii.
Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea
acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii.
Informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii.
Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă
se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenşiale ori se pun în
pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei
efectuate sau în curs de desfăşurare.
Informaţiile privind proceduri judiciare, dacă publicitatea acestora aduce
atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia
dintre părţile implicate în proces.
Informaţiile a căror publicitate prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
Dosarele de audit public intern.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează
SECRETAR,

Gabriela Petre
Simona Dumitrache

